
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

REQUERIMENTO 7412017, Ipaporanga Ceará, 23 de outubro de 2017. 

Senhor Presidente 
Vereador Agamenon Alves de Almeida 
Senhores Vereadores; 
Senhoras Vereadoras. 

A Câmara Municipal de lpaporanga, neste ato representado pelos os 
seguintes vereadores; abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, 
vem a este plenário apresentar para apreciação e aprovação este 
requerente, os quais a solicitam os pedidos da Vila Sacramento e 
Circunvizinhas às providências ao Prefeito Municipal. As providências quanto 
à conclusão dos seguintes, pedidos abaixo discriminados: 

- Pavimentações restantes do Distrito de Lagoa do Barro, de acordo com 
os requerimentos já votados nesta casa legislativa por diversos 
parlamentares. 

II - Conclusão do Calçamento da Lembrada e do Beco, pois a obra não foi 
concluída. 

III - Comunidade de Bom Jardim solicita do Executivo que faça um Parque 
de Diversão no local onde funcionava uma escola que já está desativada. 

IV - Alargamento da Estrada da saída do Beco na pista CE 189. 

V - Comunidade do Distrito de Lagoa do Barro e Circunvizinhanças solicita 
visita aos acamados da equipe do PSF, que revejam a possibilidade de 
aumentar o numero fichas por semana para o Dentista, as marcações dos 
exames e atendimento com Psiquiatria existem muitos casos desassistidos 
no distrito de L. Barro e Circunvizinho. 

VI 	Recuperação das estradas do Distrito de Lagoa do Barro e 
Ci rc u n vizinhanças. 

VII - Ampliação do sistema de água da residência do Sr. Mariano até Igreja 
Evangélica e das localidades de Estreito e Zacarias. 

VIII - Os Professores solicitam do executivo 1/3 das férias referente a 2017. 

ÍX - Solicitam do Executivo Municipal cestas básicas, que estão fora dos 
programas assistências. 
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X - Comunidade do Distrito de Lagoa do Barro e Circunvizinhança solicita do 
executivo municipal solução quanto a casa de apoio em Fortaleza. 

Neste sentido, urge salientar que a iniciativa de colocar os pedidos pelo 
Poder Público Municipal, fundamenta-se no corolário da supremacia do 
interesse público, ratificando que as atividades legislativas devem ter como 
objetivo principal o bem comum. 

Na expectativa de que o requerimento mereça a aprovação dos 
membros dessa Egrégia Câmara Municipal, aproveito o ensejo renovar votos 
de estima e consideração. 

Assim, diante da justificativa do referido pedido, solicito dos nobres 
pares, unânime aprovação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de lpaporanga-Ce., 23 de 
outubro de 2017. 
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